Papel resistente sem PVC HP
O Papel de parede sem PVC HP produz murais
impressionantes que definem os espaços
interiores arrojadamente. Este papel de parede
sem odor e PVC é fácil de instalar, sai
facilmente e tem uma garantia da HP para
remoção sem resíduos.

Para fornecedores de serviços de impressão de tamanho médio a grande que procuram
expandir aplicações, com uma alternativa sem odor ao PVC para murais e designs
criativos.
Diferencie-se com murais sem PVC
● Ofereça aos seus clientes muito mais do que
apenas a aplicação impressa
● Ajude os seus clientes a cobrir as suas paredes
com murais garridos e coloridos cheios de
detalhes de alta definição produzidos em
Papel de parede sem PVC HP
● Sem odores e as impressões sem PVC são mais
fáceis de eliminar do que as de vinil, sendo
uma excelente alternativa para clientes
ecologicamente conscientes.

Mantenha a produtividade elevada desde a
impressão até à remoção
● Este papel de parede fácil de instalar é
fornecido pré-colado e com uma garantia da
HP que abrange a remoção sem resíduos
● A Faixa de exposição têxtil leve HP foi
concebida com a impressora e as tintas da HP
para fornecer o desempenho fácil e sem
problemas que espera da HP
● Desfrute de instalação rápida e fácil com este
papel de parede pré-colado.

Ajude os seus clientes a defini os espaços
interiores arrojadamente.
● Ajude os clientes a definir os interiores com
murais duradouros, coloridos, detalh e criativos
● O Papel de parede sem PVC HP é a solução
digital competitiva da HP concebida para
aplicações murais emergentes
● Este suporte é aplicado tal como papel de
parede normal e cumpre as normas comerciais
de cobertura de parede.

Papel resistente sem PVC HP

Especificações do produto
Peso
165 g/m², de acordo com o Método de Teste ISO 536
Espessura
7 mil/178 microns, conforme o Método de Teste ISO 534
Opacidade
94%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425
Luminosidade
83% com o Método de Teste ISO 2470
Brancura
73, com Método de Teste ISO 11475
Laminação
Não
Acabamento
Mate
Protecção adesiva
Pasta de papel de parede Water-activiated
Temperatura de funcionamento
Igual à impressora
Humidade de funcionamento
Igual à impressora
Resistência ao desbotamento (capacidade Em testes
para arquivamento, tinta à base de
solventes)
Resistência ao desbotamento (montras
Até 3 anos, não laminado Mais informações: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
comerciais interiores, tinta à base de
solventes)
Resistência ao desbotamento (interiores Superior a 20 anos (sem vidro) Mais informações: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
domésticos ou em escritórios, tinta à base
de solventes)
Retardador de chama
Aprovação classe A, certifica. contra incêndios
Estabilidade na Exposição à Água
Sim
Tempo de Secagem
Não aplicável
Período de Armazenagem
1 ano, por abrir na embalagem original
Temperatura de armazenamento
Entre 18 e 30°C
Humidade de armazenamento
5 a 95% de humidade relativa
País de origem
Produzido nos EUA
Informações para encomendas
Números de Produtos
Tamanhos dos rolos
CH003A
1372 mm x 30,5 m
CH098A
1067 mm x 30,5 m
Garantia

Códigos UPC
884962282861
885631634547

Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir
a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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